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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 10 november 2009  hos Anneli Isaksson .
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)

Bruno Ekelund
Anneli Isaksson
Jimmy Bengtsson
Tore Scherstén
Gunilla Brenton
Uno Henningsson
Tor Thuresson

         1.   Öppnande.       
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.
         

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Gunilla Brenton.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
       Finns idag 102 registrerade medlemmar som inte betalat årsavgiften. Samtliga 

styrelsemedlemmar går igenom utsänt medlemsregister och kontrollerar 
aktualiteten. Synpunkter till Gunilla inom två veckor.
Uno och Gunilla ansvariga för uppdatering av medlemsregistret. Gunilla 
skickar omarbetat register till samtliga styrelsemedlemmar.

6.   Ekonomi.
       Enligt bilaga 1. 

       7.   Bryggor.
Lars och Bruno tar kontakt med Lundström på kommunens tekniska kontor efter 
nyår för att diskutera Malenbryggornas framtid.     

8. Strandområde.
       Vid mötet med kommunen angående bryggorna bör även tångproblematiken tas upp.

                 
9. Malens skog.
      Ingen möjlighet av få del av Leaderpengar för Malenskogen enligt meddelande 

från Krikström. Beslutades att Lars och Bruno snarast kontaktar kommunekolog 
Hamringe för att diskutera hur vi skall gå vidare. Fortfarande kvarstår MVFs önskemål 
att ta fram skogsvårdsplan för Malenskogen.

         
          10.   Hemsidan.
                   Nytt materiel behövs till hemsidan. Lars fixar bilder på bl.a nya Malens torg till 

hemsidan. Uppdrogs åt Anders att uppdatera så att hemsidan kan nås via sökmotor 
goggle.
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           11.   Kampanj medlemsvärvning.
       Kvarstående punkter från förra mötet. Frågor angående julkort och områdesindelning 

tas upp vid nästa möte.

           12.    Övriga frågor.
# MVF remissinstans kommunala frågor som rör Malen diskuterades. Tas upp vid 

                          diskussioner med Lundström.  
# Parkeringsavgifter på Malen diskuterades. KS har föreslagit kommunfullmäktige att 
avgiftsbelägga parkeringarna på Malen vid KF möte den 25 november. Beslutades att 
skrivelse skickas till Kommunen genom Lars, Annelis och Gunillas försorg för 25 nov.

           13.    Nästa möte.
Tisdagen den 15 december kl.1900 hos Anneli.

           14.   Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och speciellt Anneli för lokal och god förplägnad 
samt förklarade sammanträdet avslutat.

           
        
              

              Båstad 2009-10-22 Båstad 2009-11-15
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
Tor Thuresson Lars Casteborn Gunilla Brenton
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